MIEJSKIE PRZEDSiĘBIoRSTwo
KOMUNIKACJI Sp. z o.o.
ul. Składowa 1,73-110 Stargard

Do wykonawców

tel.915732213

NIP 854-241-94-84, REGON: 368802088

Znak sprawy: MPK.TL. Z-10 12018

Data:28 marca 2018

r"

Dotyczy: dostawy w formie leasingu operacyjne go fabrycznie nowego samochodu osobowo
dostawczego o dmc do 3,5t dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Sp. z o.o'
z siedzibą w Stargardzie

Zgodnie z art.38 Ustawy Prawa ZamówtenPublicznych informuję, że potencjalni Wykonawcy
ZamówieniaZ-I0l2018 zwrócili się z py.taniami dotyczącymi SIWZ, tj:

Czy Zamawiający będzie pokrywał koszty opłat zakorzystanie z autostrad, winiet,
parkingów albo też innych obciązeń o charakterze publicznoprawnym, które nie były Znane W
dniu podpisania umowy iw związku z tym nie zostały wzięte pod uwagę przy kalkulowaniu
oferty?
1'' -

odpowiedź:
Tak.
2' - Czy Zamawia)ący będzie pokrywał koszty związane z udzieleniem odpowiedzi przez
Wykonawcę na zapytania organów takich, jak Policja, Straż Miejska, Inspekcja Transportu
Drogowego itp.?

odpowiedŹ:
Tak.
3. - Czy

Zamawiający wyrażazgodę na pokrycie kosztów rejestracji w Wydziale Komunikacji?

0dpowiedź:
Tak.
Zamawiający akceptuje formę zabezpieczenia umowy w postaci weksla oraz deklaracji
wekslowej?
4. - Czy

odpowiedź:
Nie.
5. - Czy

zamawiający dopuszcza długośćpojazdu 4B7B mm?.

odpowiedź:
Tak,
6' - Czy podana szerokośćpojazdu uwzględnia również lusterka ?

odpowiedź:
Tak.
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'- Czy zamawiający dopuszcza zderzaki w kolorze nadwozia ?

odpowiedź:
Tak.

Proszę o informację, jaki będzie całkowity przebieg przez okres trwania umowy
Ieasingowej, parametr ten jest potrzebny do wyliczenia kosztów serwisowych, który Państwo
chcecie ująć w cenie.
B. -

odpowiedź:
90 tys. km.
9' - Czy zamawiający dopuszcza Czas reakcji nazgłoszenie gwarancyjne do 5 dni roboczych
licząc od dnia podstawienia pojazdu do serwisu, oraz całkowite usunięcie awarii do 10 dni
roboczych uwzględniając dostępnośćoryginalnych częściVolkswagen potrzebnych do

usunięcia wady
0dpowiedź:

Tak.

L0' Zwracamy się również z prośbąo udostępnienie i przesłanie ponizej wymienionych
dokumentów finansowych oraz o przesunięcie terminu składania ofert na dzien 06'04.201'8'
-

pełne sprawozdanie finansowe za rok 201'6

-F01za IVkw 201'7

_ lub

wstępne sprawozdanie finansowe zarok201'7 - rzis i bilans2OI7.

-

proszę o wypełnienie załącznika dotyczącego forrn finansowania majątku.

-

aktualną umowę spółki

- proszę o przesłanie

SIWZ w wersji edytowalnej.

Odpowiedz:
Zamawtający w odpowiedzi przekazuje oczekiwane dokumenty f,rnansowe otaz zmienił termin
składania oferlna dzien 09 kwietnia 2018r.

1 1. Poproszę o zmianę zapisu:
Zamawiający pisze:
,Za opóźntenie w zapłacie rat leasingowych naltczanę będą wyłącznie odsetki w w}'sokości
ustawowęj''
Proszę o zmianę na:
..odsetki w wysokoŚci ustawowej za opóŹnienie''

0dpowiedŹ:
Zamawiający nie zgadza się na ploponowaną zmlanę zapistt w SIWZ pkt. 16,4 ppkt. c.
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IZ.P r oszę o odpowied ź na poniŻsze pytante:
-

Czy zamawiający dopuszczawykaz dostaw podwykonawcy leasingodawcy, autoryzowanego

dealera Volkswagena?

odpowiedź:
Tak.
PovłyŻsze odpowiedzi stanowią integrację częściSIWZ.

otrzymują:

1. adręsaci

2. aJaTL.Z-1012018
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